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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O ENSINO DE ESPANHOL NUMA ESCOLA ESTADUAL EM MEIO À PANDEMIA 

 

Fabíola Ellen Pedroso Ott 1 

Amarili Sequeira Nogueira2 

Ligia Paula Couto 3 

 

Resumo: Este trabalho objetiva problematizar as ações desenvolvidas em 2020 na construção de processos de 

ensino/aprendizagem de espanhol de mais qualidade nas escolas estaduais do NRE-PG. Nesta perspectiva, o 

projeto focou a aprendizagem de espanhol em relação a temáticas ambientais, e necessitou se readequar ao 

ensino não-presencial, com a bolsista auxiliando a professora na elaboração de atividades. Ainda, para acessar os 

conteúdos a serem contemplados, assistimos as aulas de espanhol do programa “Aula Paraná. Também 

realizamos formações com um dos professores responsáveis pelas aulas de espanhol no “Aula Paraná”; nestas 

formações, discutimos dificuldades e desafios docentes em produzir e gravar as aulas em um determinado tempo, 

seleção de conteúdos e a recepção dessas aulas por discentes através de questionário enviado a eles(as). Como 

resultado, entendemos que a pandemia forçou uma movimentação formativa de docentes da Educação Básica 

para uso de tecnologias em suas aulas. Porém, o modo como a “Aula Paraná” foi recebida por alunos(as), no 

contexto escolar em que atuamos, é basicamente a realização de atividades na plataforma/entregue pela escola 

para garantir a presença. O foco foi desviado da aprendizagem para a garantia de presença e, consequentemente, 

a aprovação, sem interação com a “Aula Paraná” e os materiais produzidos. 

Palavras-chave: Ensino de Espanhol. Ensino Não-Presencial. Aula Paraná. Pandemia.  
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NOME DO PROJETO 

A inserção do espanhol e do inglês nas escolas públicas de Ponta Grossa: Uma 

parceria possível. 

PÚBLICO-ALVO  

Professores(as) e alunos(as) da Educação Básica nas disciplinas de língua espanhola 

e língua inglesa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santa Maria. 

JUSTIFICATIVA 

Atuar na melhoria da qualidade de ensino de inglês e/ou espanhol nas escolas 

públicas do NRE-PG. Também tem como foco debater a temática do “bem viver” que aparece 

nas discussões de teóricos relacionados à descolonização do conhecimento.  

OBJETIVOS 

Abordar políticas de inserção da língua espanhola nos currículos da escola pública e 

propor ações de intervenção que auxiliem professores e alunos na construção de processos de 

ensino/aprendizagem de mais qualidade. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto neste ano foi planejado em reunião em janeiro, 

quando universidade (UEPG) e colégio público (Santa Maria) se encontraram, através de 

professoras destas duas instituições e uma acadêmica, para planejar as ações em torno da 

língua espanhola. A ideia construída em consenso foi a responsabilidade de cuidado com o 

meio ambiente, visto que, em uma das vilas do bairro que concentra a maioria dos estudantes 
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do colégio, os cuidados ambientais são muito precários, devido à falta de saneamento básico, 

acúmulo de materiais para reciclagem (que acabam sendo renda de muitas famílias e, em 

alguns casos, produto de troca por frutas e verduras no Projeto Feira Verde da prefeitura 

municipal), que podem causar doenças em caso de armazenamento indevido. 

Como levar estudantes a tomarem consciência de mudanças de comportamento, 

diante da situação mencionada? Apresentando a eles alguém com quem de alguma forma 

poderiam se identificar e, em questões ambientais, há, atualmente, uma jovem que tem tido 

bastante destaque mundial, a ativista ambiental Greta Thumberg, com mais de 2,3 milhões de 

seguidores no Twitter de acordo com BBC News Mundo. A partir dessas considerações, surge 

um nome para o projeto ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi responsabilidad con el medio 

ambiente?  Elencaram-se alguns conteúdos a serem ministrados como os gêneros textuais 

(biografia, notícia, artigos de opinião, fábulas e contos) e aspectos gramaticais (verbos no 

condicional simples, perfeito simples e composto, imperfeito). Também se mencionou a 

promoção de interdisciplinaridade, assim como promoção de eventos com palestras de higiene 

e saúde com acadêmicos da área da saúde da UEPG e produção de uma horta a partir de 

adubação orgânica proveniente de compostagem feita com sobras da merenda escolar.  

No dia 11/02/2020, colocamos em prática nosso projeto com a responsabilidade de 

promover ações imediatas de combate à Dengue, que chegava a 76 mil casos de acordo com a 

Agência de Notícias do Paraná. Nossa reflexão em sala de aula iniciou com o vídeo e 

posteriormente a leitura do texto CARTA ESCRITA EN EL 2070, para que cada um pudesse 

refletir como suas ações diárias podem contribuir com a destruição do meio ambiente. 

Acrescentamos ao projeto a arrecadação de tampinhas de garrafas pet, leite longa vida. 

Disponibilizou-se aos estudantes, em frente à secretaria do colégio, um galão de água, 

reciclável, para que diariamente as tampinhas fossem nele depositadas, tornando-se o colégio 

um posto de arrecadação e, posteriormente, encaminhadas à Comunidade Servos dos Pobres. 

Infelizmente, devido à Pandemia da COVID-19 e a consequente suspensão das aulas 

presenciais, todas as ações planejadas foram interrompidas repentinamente. As atividades 

escolares retornaram de forma não presencial em  06/04/2020, quando professores e alunos 

foram colocados diante de um ambiente virtual de aprendizagem, desconhecido pela grande 

maioria dos docentes e, a partir desse dia, inicia-se uma série de LIVES, para que se pudesse 

primeiro conhecer e, posteriormente, fazer uso desta ferramenta com alunos. A sala virtual de 
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espanhol foi aberta para a professora no dia 15/04, porém sem a presença de estudantes, já 

que estes não haviam sido adicionados às turmas, o que ocorreu apenas no final do decorrente 

mês. Quando isso ocorreu, as vídeo aulas e os demais materiais produzidos pela SEED não 

eram disponibilizados nas turmas de espanhol, por isso a elaboração de atividades foi de 

autoria da professora da turma, que tinha pouquíssimo conhecimento de como trabalhar nesse 

novo ambiente educacional. Apesar de vídeo aulas serem transmitidas pela TV em canal 

aberto, Youtube e Aplicativo “Aula Paraná” desde o dia 06/04, somente no dia 12/05/2020 os 

materiais foram postados nas salas de aulas virtuais de espanhol. Junto com as vídeo aulas, 

estão as trilhas de aprendizagem. 

Para discutir essas questões, buscar compreender como todo esse processo estava/está 

ocorrendo foi estabelecido contato com um dos professores que grava as vídeo aulas para as 

turmas de 3º ano do Ensino Médio.  Ele relatou as dificuldades e os bastidores dessa 

produção, mencionou a curiosidade de saber como os estudantes estão fazendo uso de todo 

esse material, o que pode/poderia ser reorganizado. Surge, então, a ideia de elaborar uma 

pesquisa via formulário no próprio ambiente virtual de aprendizagem, que foi 

disponibilizada às três turmas do Ensino Médio do colégio. Vejamos os resultados. 

 

RESULTADOS 

Todo o planejamento feito em janeiro deste ano, bem como o início das ações 

presenciais do projeto no colégio foram suspensas. E, ao que tudo indica, canceladas, já que 

não há perspectiva de retorno às aulas presenciais, por não haver a possibilidade de cumprir 

os protocolos de saúde exigidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde) pra evitar o 

contágio do Coronavírus. Essa mudança repentina de atuação em sala de aula levou a 

professora de espanhol, participante deste projeto, a buscar e ampliar sua formação, através 

das LIVES oferecidas pela SEED-PR no Canal do Professor. Vale salientar que elas são 

oferecidas durante os horários de aula, isso significa que a docente deve gerenciar seu tempo 

entre RCO (Registro de Classe on-line), classroom (sala de aula virtual), atendimento via 

whatsapp à equipe diretiva, turmas de alunos e atendimento a estudantes. 

Nos questionamentos levados aos estudantes, foi possível constatar através da 

pesquisa que 70,8% deles realizam as atividades pelo celular, destes 54,2% usa o Aplicativo 

“Aula Paraná” que, conforme o site AULA PARANÁ, pode ter o desempenho afetado, travar 
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vídeos, de acordo com a diversidade de aplicativos e arquivos que houver em cada celular, o 

que pode levar à falta de estímulo para dedicar-se aos estudos através dele. Outro dado da 

pesquisa é que 75% dos estudantes não têm um horário fixo de estudos e quando surge uma 

dúvida sobre a resolução de alguma atividade 50% envia mensagem a um colega, 

possivelmente para obter a resposta e enviar. Essas informações levam a inferir que, 

infelizmente, estudantes têm buscado cumprir com etapas para evitar uma possível 

reprovação, já que a presença está sendo computada pela resolução da atividade.  

No que tange à acadêmica envolvida, há o entendimento de que o projeto de extensão 

contribuiu muito para sua formação. Para conhecer todo o universo de um professor da rede 

pública de ensino, participou dos dois dias de formação de professores que é realizada antes 

do início do ano letivo. Em seu primeiro dia no colégio, inicialmente, ficou um pouco 

assustada com a quantidade de alunos em cada sala de aula e compreendeu que esse seria seu 

maior desafio por ter que aprender a lidar com tantos alunos e conseguir dar a atenção 

necessária para todos. No entanto, quando estava começando a se acostumar com o ambiente 

da sala de aula, o governo declarou o início da pandemia no país e a UEPG paralisou todas as 

atividades presenciais para não colocar em risco a saúde da comunidade acadêmica. O projeto 

ficou parado por um tempo até pensarmos em como continuar a distância e, através de uma 

reunião, ficou decidido que assistiria as aulas de língua espanhola que estavam sendo 

transmitidas pelo programa “Aula Paraná” através da televisão e do YouTube e realizar 

anotações sobre os conteúdos ensinados através desse programa. Também ficou decidido que 

deveria auxiliar a professora da escola na elaboração de atividades que seriam entregues aos 

alunos através da escola ou da plataforma Google Classroom. Tudo isso para que pudesse 

adquirir o conhecimento do ensino não-presencial que vem sendo aplicado neste período da 

pandemia. Além disto, participou de encontros formativos ao longo dos meses de junho, julho 

e agosto. O projeto, neste sentido, contribuiu para a construção de sua identidade como uma 

professora em formação.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão em questão foi repensado e readequado a partir do cancelamento 

das atividades presenciais. Para a professora e acadêmica envolvidas, se entende que houve 

uma formação inicial e continuada para estratégias de ensino relacionada à aprendizagem não-
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presencial. No entanto, para a maioria de estudantes do Ensino Médio, que estão 

acompanhando a disciplina de língua espanhola nesta modalidade no colégio em que atuamos, 

os processos de aprendizagem ficaram significativamente prejudicados. Essencialmente, 

porque não houve o acompanhamento das aulas no modo remoto (televisão, youtube, trilhas 

de aprendizagem), mas sim o foco na realização de atividades, restringindo a aprendizagem ao 

roteiro de cumprir tarefa. Essa visão dos alunos se deve a diversos fatores: a mudança brusca 

de processos de ensino/aprendizagem, a falta de acesso à internet ou dificuldades para usar os 

recursos da internet para estudar e a própria dinâmica que a SEED foi implementando, 

principalmente a partir do mês de junho, relacionando a entrega das atividades com as 

presenças. Entendemos que isso causará uma lacuna na aprendizagem desses alunos, a qual 

somente poderá ser problematizada e avaliada mais à frente, na retomada de aulas presenciais. 

Além disto, o próprio ato de estudar, aprender o espanhol precisará ser discutido com alunos, 

pois o hábito de cumprimento de tarefas para justificar sua presença e participação no espaço 

escolar limita e restringe enormemente as perspectivas de ensino e aprendizagem que 

defendemos no projeto. 

APOIO 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária. 
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